
Gemeentenieuws 

Gemeente Het Hogeland
Postbus 26 - 9980 AA Uithuizen
Hoofdstraat W. 70, 9951 AC Winsum                                                     
Hoofdstraat-West 1, 9981 AA Uithuizen

Telefoon:  088 - 345 8888
E-mail: gemeente@hethogeland.nl
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Werkplein Ability
www.hethogeland.nl/werk

Meer gemeentenieuws vindt u op 
hethogeland.nl of volg ons op:

 Vacatures 
 - Ervaren salarisadministrateur
 - Junior projectadviseur
 - Casemanager Jeugd
 - Directieondersteuner
 - Teamleider/-coach IBOR

Kijk voor meer informatie op 
hethogeland.nl/vacatures

Ter voorbereiding op door de raad te 
nemen besluiten worden voorstellen 
eerst in een voorbereidend raads
overleg besproken. Op woensdag 22 
juni a.s. vindt er één gecombineerd 
raadsoverleg plaats.  

Raadsoverleg, aanvang 19.00 uur
Op de agenda (o.a.):

• Facetbestemmingsplan ‘Harmonisa-
tie Het Hogeland’ en Facetbeheers-
verordening ‘Harmonisatie Het Ho-
geland’

• 1e Bestuursrapportage 2022
• Jaarstukken 2021 en ontwerpbegro-

ting 2023 Volkskredietbank Noord 
Oost Groningen

Raadsoverleg live volgen
De raadszaal is toegankelijk voor publiek. 
Digitaal meekijken kan ook via de livestream 
op raadhethogeland.nl. Ook de agenda en de 
onderliggende stukken vindt u hier. 

Inspreken op agendapunt
Wilt u inspreken op een onderwerp dat op 
de agenda staat? Dat kan! U kunt inspre-
ken in de raadszaal of een bijdrage mailen. 
Wanneer u wilt inspreken wordt u verzocht 
dit zo snel mogelijk (maar uiterlijk op dinsdag 
21 juni, 12.00 uur) bij de griffie te melden. 
Dit kan per mail via griffie@hethogeland.nl 
onder vermelding van uw naam en telefoon-
nummer. 

Eventuele wijzigingen worden kenbaar ge-
maakt op de website raadhethogeland.nl.
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De raad vergadert

Op 1 augustus 2022 verhuizen 500 Af
ghanen van de kazerne in Zoutkamp 
naar tijdelijke woningen in Winsum en 
Uithuizen. Het college heeft daarvoor 
plekken aangewezen bij bedrijven
terrein Het Aanleg in Winsum en bij 
zwembad De Dinge in Uithuizen. Over 
de stand van zaken informeren we u 
graag.

Waarom deze opvang?
De Afghaanse evacués hebben gewerkt voor 
het Nederlandse leger, de ambassade en Ne-
derlandse hulporganisaties. Na de overname 
van de macht door de Taliban in Afghanistan 
waren deze mensen vanwege hun werk voor 
Nederland niet meer veilig in eigen land. Het 
kabinet heeft daarom besloten ze naar Neder-
land te halen. 

Wie komen er wonen?
In Zoutkamp wonen 98 gezinnen en 20 alleen-
staanden. Het gaat om 230 vrouwen en 237 
mannen in de volgende leeftijdsgroepen:

• 0 tot 12 jaar  173 
• 12 tot 18 jaar 57 
• 18 tot 30 jaar 98
• ouder dan 30 jaar 139   

Wat gaan de Afghanen doen?
De Afghanen gaan in Nederland een nieuw 
bestaan opbouwen. Ze leren onze taal en krij-
gen lessen over de Nederlandse cultuur. De 
evacués doen zelf boodschappen, koken zelf 
en houden hun eigen woonruimte en woon-
omgeving schoon. Het COA begeleidt ze naar 
werk.   

Hoe lang duurt de opvang?
Er worden tijdelijke containerwoningen ge-
plaatst voor de duur van ongeveer 2 jaar. De 
woningen zijn alleen bedoeld voor Afghaanse 
evacués. Er zijn dagelijks mensen van het 
COA aanwezig zijn en er is dag en nacht be-
waking. 

Stand van zaken 
Het voorbereidende werk is gestart. Op en om 
de locaties rijdt soms zwaar vrachtverkeer. Er 
vindt overleg plaats tussen de gemeente en 
het COA met de direct omwonenden. Zij ge-
ven tips over uitzicht, geluid en privacy. Ook 
denken zij mee over de veiligheid en het voor-
komen van overlast. 

Door de tijdsdruk is al met de voorbereidingen 
begonnen voordat de benodigde vergunnin-
gen zijn aangevraagd. Als de vergunning is 
aangevraagd, leest u dat in deze pagina. U 
kunt daar ook op reageren. 

Het COA gaat verder een bewonerscommissie 
instellen met vertegenwoordigers uit de buurt, 
de locatiemanager van Uithuizen, de wijkagent 
en de gemeente. Via deze commissie blijft er  
goed contact met de buurt.  

Integreren
De gemeente, het COA, sportverenigingen, 
dorpsverenigingen, kerken en andere maat-
schappelijke organisaties werken samen om 
activiteiten te ontwikkelen waardoor de Af-
ghaanse evacués kunnen integreren in de 
dorpen. 

Het college heeft be
paald dat de 28 tij
delijke woningen in 
Zandeweer op een 
locatie aan de Onne
maweg komen. Daar 
staat nu het tijdelijke 
dorpshuis. De wonin
gen komen ook op 
het achterliggende 
grasland. De locatie 
kan maximaal vijf jaar 
worden gebruikt.

In Zandeweer zijn de 
gemeente, Nationaal Coördinator Gro-
ningen (NCG) en woningcorporatie De 
Delthe begonnen met de voorbereidin-
gen van de versterking van tientallen wo-
ningen aan de Albert van der Zielstraat, 
Poelweg en Onnemaweg. Deze wonin-
gen worden ingrijpend versterkt of ge-
sloopt en opnieuw herbouwd. 

De bewoners moeten hierdoor tijdelijk 
uit hun woning. Hiervoor zijn 28 tijdelijke 
woningen van NCG nodig. De gemeente 
heeft samen met het dorp gekeken naar 
een geschikte locatie voor deze tijdelijke 
woningen. 

Uit een peiling die in Zandeweer, Ep-
penhuizen, Doodstil en omgeving is ge-

houden, blijkt dat een groot deel van de 
inwoners een voorkeur heeft voor deze 
locatie. Deze biedt voldoende ruimte voor 
de 28 tijdelijke woningen en is goed be-
reikbaar vanaf de Onnemaweg. Het nieu-
we dorpshuis is bijna klaar, waardoor het 
tijdelijk dorpshuis niet langer nodig is. Het 
perceel komt dus beschikbaar.

De gemeente gaat de exacte invulling 
van deze locatie en de gevolgen voor 
het dorp nog nader onderzoeken. Daarbij 
gaat het om de inrichting van de tijdelijke 
wijk, aansluiting naar het dorp en de ont-
sluiting voor het bouwverkeer.

NCG kan nu een vergunning aanvragen 
voor de bouw van tijdelijke woningen. 

Van het college | Locatie tijdelijke 
woningen Zandeweer bekend

Afval | Extra leging 
groene container? 
Meld het aan.
Door oplopende temperaturen kan het afval 
in uw groene container meer gaan ruiken. 
Dit kunt u voorkomen door de container 
vaker te laten legen. Dat kan tot en met ok
tober. Ook als u in deze periode meer tuin
afval heeft, kan een extra leegbeurt handig 
zijn. De extra leegbeurt is gratis. 

U kunt uw groene container aanmelden voor de 
eerstvolgende extra leegbeurt. Let op: de extra le-
ging gebeurt alleen als u uw container heeft aange-
meld! 

Aanmelden voor de extra leegbeurt doet u heel ge-
makkelijk via hethogeland.nl/extragft. Dat kan tot 
twee werkdagen voor uw ophaaldag. Is maandag 
bijvoorbeeld uw ophaaldag dan kan aanmelden nog 
op de donderdag ervoor. Heeft u geen internet en 
wilt u uw groene container wel aanmelden? Bel ons 
op 088-345 8888.

Denk eens aan een composthoop 
Veel groenafval kan een tweede leven krijgen door 
het te composteren. Compost is goud voor uw tuin. 
En: composteren is heel makkelijk en kan overal. In 
aparte bakken in de tuin of gewoon op een schaduw-
rijke plek achter een struik. Keer de composthoop 
regelmatig om en zorg dat hij vochtig blijft. Zorg dat u 
hard groenafval zoals takjes afwisselt met nat groen-
afval zoals etensresten. Strooi ook af en toe wat kalk 
over uw compost. Na een jaar heeft u dan geweldi-
ge compost voor uw tuin. Helemaal gratis én u bent 
goed bezig met hergebruik.

Opvang | Afghaanse evacués in 
Winsum en Uithuizen

Voorbeeld containerwoningen, foto Mariette Carstens

Kinderopvangtoeslag
affaire | Kwijtschelding 
gemeentelijke schulden
De gemeente scheldt de gemeentelijke 
vorderingen kwijt van ouders die gedu
peerd zijn door de problemen rond de 
kinderopvangtoeslag. 

Het is voor die ouders van belang dat zij een 
nieuwe start kunnen maken. Met schulden is dit 
niet mogelijk. De gemeente was al gestopt met 
het innen van deze vorderingen. 

Inwoners waarvan de schulden worden kwijtge-
scholden, zijn daarvan op de hoogte gebracht.
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Werk aan de weg

Bedum
De Lageweg is tot 23 juni 2022 dicht in bei-
de richtingen. Verkeer kan omrijden via de 
Wroetende Mol, Boterdiep Wz en Parallel-
weg. 

Broek
Op dinsdag 28 juni 2022 laten we op ver-
schillende plekken op de Broeksterweg asfalt 
repareren. 

Eenrum
De hoofdrijbaan van de Aagtsweg is tot en 
met 17 juni 2022 afgesloten. De Aagtsweg 
en de inrit naar het sportpark krijgen nieuw 
asfalt. Borden geven aan waar je langs kunt. 

Hornhuizen
Van maandag 27 juni tot en met vrijdag 8 juli 
2022 laten we nieuw asfalt en bermbeton 
aanbrengen op de Dijksterweg. 

Kantens
De Bredeweg ter hoogte van huisnummers 
14 tot 18 is gestremd van 20 juni t/m 24 juni 
2022. Verkeer kan omrijden via de Bredeweg 
buiten de bebouwde kom, de Stitswerderweg 
en de Knolweg en andersom. 
In de week van maandag 27 juni 2022 tot en 
met vrijdag 1 juli 2022 geldt er een halverij-
baan-afzetting tijdens de werkzaamheden. 

Kloosterburen
Op maandag 27 juni en dinsdag 28 juni 2022 
laten we op de Damsterweg een drempel 
verwijderen. Ook laten we nieuw asfalt aan-
brengen. 
Op dinsdag 28 juni 2022 laten we op ver-
schillende plekken op de Henricus van Cap-

penbergweg asfalt repareren. 
Op dinsdag 28 juni 2022 laten we op ver-
schillende plekken op de Marneweg en de 
Hogeweg asfalt repareren. 

Mensingeweer
Van woensdag 6 juli tot en met vrijdag 15 
juli 2022 laten we nieuw asfalt aanbrengen 
op de Schouwerzijlsterweg Mensingeweer - 
Schouwerzijl. 

Oosteinde
Op dinsdag 21 juni 2022 laten we op ver-
schillende plekken op het Zandwegje asfalt 
repareren. 

Oudeschip
Van maandag 20 juni t/m woensdag 22 juni 
2022 laten we op verschillende plekken op 
de Greedeweg asfalt repareren. 

Sauwerd  Groot Wetsinge
Tot en met 1 juli 2022 is de doorfietsroute 
Groningen – Winsum tussen de Meedenweg 
en de Laanweg tijdelijk afgesloten. Fietsver-
keer tussen Sauwerd en Groot Wetsinge kan 
via de Laanweg en de fietspaden langs de 
N361. 

Tinallinge
Op donderdag 23 juni 2022 laten we op ver-
schillende plekken op de Tjarda van Starken-
borghweg asfalt repareren.

Uithuizen
In de nacht van zondag 19 juni op maandag 
20 juni 2022 zijn de spoorwegovergangen 
aan de Startstraat en de J.F. Kennedylaan 
in Uithuizen half afgesloten. Dit duurt van 
00.30 tot 05.30 uur. Doorgaand verkeer kan 

er langs. 
Van maandag 20 juni tot en met vrijdag 24 
juni laten we op verschillende plekken op de 
Havenweg asfalt repareren en goottegels 
herstellen. 

Uithuizermeeden
Op maandag 20 juni en dinsdag 21 juni 2022 
laten we op verschillende plekken op de 
Hefswalsterweg asfalt repareren. 

Ulrum
Van maandag 4 juli tot en met vrijdag 15 juli 
2022 laten we op de Breweelsterweg nieuw 
asfalt en bermbeton aanbrengen. 
Van vrijdag 1 juli 2022 tot en met donderdag 
7 juli 2022 laten we nieuw asfalt op de Ir. A.J. 
van den Brielweg aanleggen. Ook laten we 
passeerstroken maken van betonplaten. 

Winsum, N361
Op de N361 worden vanaf april 2022 de 
kruisingen met Meeden, Schilligeham, Geert 
Reindersstraat en Novaweg aangepast. In 
2023 wordt een rotonde aangelegd bij kruising 
Borgweg/Garnwerderweg. Meer informatie:  
provinciegroningen.nl/projecten/n361-veilig

Zoutkamp
Op maandag 20 en dinsdag 21 juni 2022 
laten we op verschillende plekken op de 
Churchillweg asfalt repareren. 

Meer informatie 
Groningenbereikbaar.nl (over provinciale we-
gen, van provincie Groningen)
Noorderzijlvest.nl/stremmingen (over vaar-
wegen, bruggen en sluizen, van waterschap 
Noorderzijlvest)

Vergunningaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben een aan-
vraag omgevingsvergunning ontvangen voor:
Bedum • Het kappen van een iep en een den-
nenboom, Bosuil 16 (2 juni 2022)
Kloosterburen • Het bouwen van een schuur, 
Hoofdstraat 5 (10 juni 2022) • Het verhogen van 
het dak, achtermuur en deurdoorgang, Henri-
cus v Cappenbergweg 32 (4 juni 2022)
Leens • Het vervangen van dakpannen, het 
plaatsen van een lichtkoepel en raam, Hoofd-
straat 20 (8 juni 2022)
Rasquert • Het plaatsen van een overkapping, 
Warffumerweg (C1092) (8 juni 2022)
Uithuizermeeden • Het uitvoeren van onder-
houdswerkzaamheden, Goliathspad (perceel 
H73) (9 juni 2022) • Het bouwen van een pavil-
joen, Paaptilsterweg 7 (6 juni 2022)
Usquert • Het wijzigen van een reeds verleen-
de vergunning, Wadwerderweg 107 (3 juni 
2022)
Winsum • Het plaatsen van een berging, 
Trekweg naar Onderdendam 41 (7 juni 2022) • 
Het realiseren van een horecavoorziening, Het 
Aanleg 1 (3 juni 2022) • Het vervangen van een 
dakkapel, Kerspel 88 (3 juni 2022)
Zuidwolde • Het kappen van een boom, Boter-
diep Wz 39 (2 juni 2022)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een om-
gevingsvergunning verleend voor:
Baflo • Het uitbreiden van de woning, Blauwe 
Reiger 33 (4 juni 2022)
Bedum • Het uitbreiden van de woning, De 
Kamp 27 (10 juni 2022) • Het plaatsen van een 
dakkapel, Weegbree 11 (8 juni 2022)
Lauwersoog • Het aanleggen van een natuur-
speelplaats, De Rug 1 (4 juni 2022)
Saaxumhuizen • Het onderhouden en aanpas-
sen van de schuur, Saaxumhuizerweg 4 (4 juni 
2022)
Belanghebbenden kunnen op grond van de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen zes weken 
na de verzenddatum schriftelijk bezwaar indie-
nen bij het college van burgemeester en wet-
houders. De datum waarop de bezwaartermijn 
is gestart staat aan het einde vermeld.

Van rechtswege verleende 
vergunning

Burgemeester en wethouders hebben een om-
gevingsvergunning van rechtswege verleend 
voor:
Bedum • Het plaatsen van 2 dakkapellen, Me-

rel 2 (4 juni 2022)
Belanghebbenden kunnen op grond van de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen zes weken 
na de verzenddatum schriftelijk bezwaar indie-
nen bij het college van burgemeester en wet-
houders. De datum waarop de bezwaartermijn 
is gestart staat aan het einde vermeld.

Melding activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders hebben een mel-
ding in kader van het Activiteitenbesluit ontvan-
gen voor:
Eemshaven • Het tanken van brandstof LNG, 
Borkumkade 1 (3 juni 2022)
Deze meldingen dienen slechts ter kennisge-
ving. Het is niet mogelijk om hiertegen bezwaar 
te maken. 

Evenementenvergunning

De burgemeester heeft een evenementenver-
gunning verleend voor:
Adorp • Het organiseren van een fietsvierdaag-
se Adorp 20  tot 24 juni 2022 (9 juni 2022)
Bedum • Het organiseren van Bedrijvenvoetbal 
Bedum 1 en 2 juli 2022, nabij Sportlaan 12 (29 
maart 2022)
Winsum • Het organiseren van het Hogeland 

loopt voor geluk op 9  juli 2022, Sportpark Schil-
ligeham 1A (11 juni 2022)
Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks 
bij een besluit is betrokken, kan binnen zes 
weken daartegen een gemotiveerd bezwaar 
indienen bij de burgemeester. Deze termijn 
vangt aan met ingang van de dag na datum 
verzending van het besluit. De datum waarop 
de bezwaartermijn is gestart staat aan het ein-
de vermeld.

Vertrokken onbekend waarheen

De gemeente moet ambtshalve uitschrij-
vingen uit de Basisregistratie personen be-
kend  maken. Het gaat dan om uitschrij-
ving van personen die uit de gemeente zijn 
vertrokken zonder aangifte van verhuizing. 
Deze uitschrijvingen kunt u bekijken via  
hethogeland.nl/vertrokkenonbekendwaarheen.

Vergunning(aanvraag) inzien

Als u een vergunning(aanvraag) wilt 
inzien, bel dan met 088 - 345 8888.

Wind op Zee | 
Informatieavonden 
op 23 en 27 juni 
2022
Het ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat (EZK) organiseert 2 infor
matieavonden over plannen voor wind
parken op de Noordzee. 

In de plannen komen kabels vanuit de wind-
parken Ten Noorden van de Waddeneilanden 
(TNW) en Doordewind aan land in Het Hoge-
land. Vanuit de Eemshaven zal de duurzame 
energie verder verdeeld worden. Momenteel 
worden 8 mogelijke routes onderzocht.

De aanleg van de kabels zal invloed hebben op 
de omgeving.  EZK organiseert daarom 2 infor-
matieavonden over deze plannen. Je bent van 
harte welkom. Aanmelden is niet nodig.

Uithuizermeeden: donderdag 23 juni 2022 
van 19.30 - 21.30 uur in de kantine van SV de 
Heracliden, Grote Hadderstraat 1 in Uithuizer-
meeden. Wethouder Eltjo Dijkhuis is namens 
gemeente Het Hogeland bij deze avond aan-
wezig.

Pieterburen: maandag 27 juni 2022 van 19.30 
- 21.30 uur in het Dorpshuis (Hoofdstraat 105) 
in Pieterburen.

Meer info? Scan deze QR-code: 


